डे क्कन एज्युकेशन सोसायटीचे

फर्ग्ुुसन महाविद्यालय, पुणे –
४
[ िरिष्ठ महाविद्यालय (Senior College)]
वशष्यिृत्ती सूचना क्र. (५)२०२०-२१
शैक्षणिक वर्ष २०२० – २१ मध्ये ज्या णवद्यार्थ्ाां नी खुल्या (Open)
संवर्ाष तून महाणवद्यालयात प्रवेश घेतलेला आहे त्या णवद्यार्थ्ाां नी
शासनाने णवणहत केलेल्या नमुन्यातील छत्रपती राजर्श्री शाहू
महाराज णिष्यवृत्ती (EBC) णशष्यवृत्ती चा ऑनलाईन अजष
खालील वेब साईटवर भरावा. तसेच ज्या णवद्यार्थ्ाां नी २०२०-२१
शैक्षणिक वर्ाष मध्ये SEBC व EWS अंतर्षत प्रवेश घेतला आहे
त्या णवद्यार्थ्ाां नी त्यां चा अजष Open संवर्ाष तून म्हिजेच (EBC)या
णशष्यवृत्ती साठी भरण्यात यावा.
( https://mahadbtmahait.gov.in )
तरी पात्र असले ल् या णवद्यार्थ्ाां नी णिष्यवृत्ती णकंवा फ्रीणिप चा अजष
ऑनलाइन भरून योग्य ती प्रमािपत्रे आपलोड करून
ऑनलाइनच महाणवद्यालय वेरीणिकेिन करण्याकररता णिनां क
२० एणप्रल २०२१ पयषन्त पाठवावेत आणि हाडष कॉपी ज्या णिविी
महाणवद्यालये पू िष वेळ सुरू होतील त्यावेळी सूचना
णमळाल् यानंतर महाणवद्यालयातील वेळापत्रका प्रमािे णिष्यवृत्ती
कायाष लयात र्श्री. वसंत भां ड व र्श्री. अणमत पालकर यां च्याकडे
जमा करावेत. णवणहत मुितीत अजष प्राप्त न झाल् यास त्याची
संपूिष जबाबिारी संबंणित णवद्यार्थ्ाष ची राहील, याची कृपया नोंि
घ्यावी. तसेच णवद्यार्थ्ाां नी णिष्यवृत्ती अजष स्वतः भरावा िु सऱ्या
कोिाकडूनही भरून घेऊ नये.

(EBC) या णिष्यवृत्ती संिभाष त सवष कोसेसची माणहती असिारे
पररपत्रक हे आपल् या महाणवद्यालयाच्या www.fergusson.edu
या वेब साईटवर आहे या पररपत्रकात समाणवष्ट असिाऱ्या
अभ्यासक्रमाच्या णवद्यार्थ्ाां नाच हा अजष भरता येईल. सोबत हे
पररपत्रक ऑनलाइन अपलोड करीत आहोत. अजूनही बरे च
णवद्यार्थी णिष्यवृत्ती चे अजष ऑनलाइन भारत नाही आहे त, कृपया
सवाां नी अजष लवकरात लवकर भरावेत व णिष्यवृत्तीचा लाभ
घ्यावा.
१. ऑनलाईन अजष भरताना णवद्यार्थ्ाष चे आिारकाडष असिे
आवश्यक आहे . आिारकाडष ला मोबाईल नंबर व णवद्यार्थ्ाष चे
बँक खाते णलं क असिे आवश्यक आहे तसेच बँक खाते हे
NPCI पोटष ल ला णलं क असिे अत्यावश्यक आहे त्या
णिवाय णिष्यवृत्ती लाभाची रक्कम णवद्यार्थ्ाां च्या खात्यावर
जमा होिार नाही तसेच महाणवद्यालयाच्या खात्यावरणह
जमा होिार नाही तसे आढळू न आल् यास णवद्यार्थ्ाां कडून
िी वसूल केली जाईल. याची र्ां णभयाष ने नोंि घ्यावी.
२. ऑनलाईन अजष भरताना आिार काडष ला णलं क असले ल् या
मोबाईल वर OTP येतो तो Verified करावा.
३. खालील णिष्यवृत्ती/ फ्रीणिप चा अजष भरण्यासाठी णवद्यार्थ्ाष ने
http://mahadbtmahait.gov.in या वेबसाईटवर लॉर्ीन
करून त्यातील Profile मिील सहा टॅ ब (Personal
Information,
Address
Information,
Other
Information, Current Course, Past Qualification,
Hostel Details) व्यवस्थर्थत भरिे आवश्यक आहे . जे
णवद्यार्थी णितीय (SY) व तृतीय (TY) तसेच M.Sc. II
प्रवेिीत आहे त अिा णवद्यार्थाां नी त्यां चे अजष नूतनीकरि

करिे आवश्यक आहे . अिा णवद्यार्थ्ाां नी मार्ील वर्ी
भरले ली माणहती तपासून पहावी.
४. ऑनलाईन वेबसाईटवर ३५ प्रकारच्या णिष्यवृत्ती णिले ल् या
आहे त त्यापै की णवद्यार्थ्ाष ला लार्ू असले ल् या णिष्यवृत्तीचा
पयाष य णनवडून त्या णिष्यवृत्तीचा अजष भरिे आवश्यक आहे .
उिा.
५. णवद्यार्थ्ाां नी ऑनलाइन अजष भरतां ना णवद्यार्थ्ाां नी मार्ील
वर्ाष तील परीक्षे चे र्ुि भरताना टक्केवारी (उिा. % )मध्ये
भरावे, CGPA मध्ये भरू नये.

६.णिष्यवृत्ती अजष संकेतथर्थळावर भरून महाणवद्यालयात जमा
केल् या नंतर त्या अजाष मध्ये काही त्रुणट आढळल् यास
महाणवद्यालयाकडून
असे
अजष
िु रूस्ती
कररता
णवद्यार्थ्ाां कडे ऑनलाइन परत पाठणवले (Resend) जातील.
परत पाठणवले ले अजष णवद्यार्थ्ाां नी िु रूस्ती करून ताबडतोब
महाणवद्यालयाच्या लॉणर्नला पाठवावेत व त्या अजाष ची प्रत
महाणवद्यालयात जमा करावी.
७.णिष्यवृत्ती िारक णवद्यार्थ्ाां चे आिार क्रमां क बँक खात्यािी
संलग्न आहे त की नाही याची पडताळिी / खातरजमा
आिार पोटष ल https://resident.uidai.gov.in/bankmapper या णलं क वरती जाऊन करावी, तसेच आिार
अॅंस्िव आहे णकंवा नाही याबाबत िे खील सािर पोटष ल
वरुन खातरजमा करावी.
८. जे णवद्यार्थी णनयणमत तारखेस अजष सािर करिार नाहीत
त्यां ना शासनाकडून शुल्क प्राप्ती होिार नाही व त्यां ना

उवषररत शैक्षणिक शुल्काची रक्कम महाणवद्यालयात भरिे
बंिनकारक राहील .
९. णिष्यवृत्ती अजष भरताना णवद्यार्थ्ाांनी Under tacking चा
िॉमष ऑनलाइन MAHADBT वेबसाइट वरून डाउनलोड
करून भरावा आणि त्या नंतर अपलोड करावा.
१० सवष णिष्यवृत्ती िारक णवद्यार्थ्ाांना असे सूणचत करण्यात
येते की ऑनलाइन रणजस्ट्रेिन करतां ना त्यां नी आपला
स्वतःचा मोबाइल नं द्यावा आणि तो मोबाइल नं आिार
काडष व बँ क अकाऊंट यां च्यािी णलं क करावा, आणि सवाष त
महत्वाचे जो मोबाइल नं रणजस्ट्र केला आहे तो कुपया
बिलू नये, जर कोिी मोबाइल नं बिलला आणि णिष्यवृत्ती
चे पै से त्यां च्या बँक अकाऊंटला जमा झाले नाहीत तर
त्याला तो णवद्यार्थी जबाबिार असिार आहे .

4) (EBC) Scholarship (Open) साठी :Director of Higher Education मध्ये
RajarashiChhatrapatiShahuMaharajShiksha
nShulkShishyavrutti Scheme (EBC)
State Government Open Merit Scholarship
Education Concession to the Children of
Ex- Servicemen
Education Concession to the Children
Freedom Fighter
Assistance to Meritorious Students
Scholarship - Junior Level Assistance to

Meritorious Students Scholarship - Senior
Level
Dr.PunjabraoDeshmukhVastigruhNirvahB
hattaYojna DHE)
Eklavya Scholarship
विनाांक :०१/०४/२०२१
प्राचायु

खुल्या (Open) सांिर्ाुतील छत्रपती िाजार्श्री शाहू
महािाज

(EBC)

वशष्यिृत्ती

साठी

आिश्यक

प्रमाणपत्र.
१) रणहवाशी िाखला तहसीलिार अणिकाऱ्याने
प्रमाणित केलेला.
२) उत्पन्न प्रमािपत्र तहसीलिार अणिकाऱ्याने
प्रमाणित केलेले.
३) आिार काडष .
४) रे शन काडष .
५) बँक पासबुक झेरॉक्स णवद्यार्थ्ाष चे.

६) आिार काडष आणि बँक अकाउं ट णलं क असलेले
प्रमािपत्र.
७) िी चलन.
८) मार्ील वर्ाष ची र्ुिपणत्रका.
९) िोन पेक्षा जास्त अपत्यां नी णशष्यवृत्ती न घेतलेले
पालकां चे हमीपत्र.

